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Дуулал 68:1 Найрал дууны удирдаачид. Давидын дуулал. Дуу. Бурхан босож,
дайснууд нь таран бутарч, Түүнийг үзэн ядагчид Түүний өмнөөс зугтаг.

Дуулал 5:9,10 Тэдний хэлж байгаа зүйлсэд итгэх юм юу ч үтүй. Тэдний зүрх
сэтгэл нь сүйрэл юм. Тэдний хоолой нь онгорхой булш юм. Тэд хэлээрээ
магтан хөөрөгддөг. 10 Бурхан, тэдний гэмтэйг тунхаглаач! Өөрсдийнх нь
арга залиар тэднийг  унагаач!  Үй түмэн алдаа зөрчил дотор нь тэднийг
хөөн гаргаач, Учир нь тэд Таны эсрэг тэрсэлдэг билээ.

Дуулал 7:1,2 Миний Бурхан ЭЗЭН, Таны дотор би хоргодсон билээ. Намайг
мөшгөж  буй  бүгдээс  намайг  авран,  чөлөөлөөч. 2  Эс  тэгвэл  чөлөөлөх
хүнгүйд намайг чирэн, тэрээр арслан мэт намайг урж тастчина.

Дуулал 11:6 Тэрээр хорон муу хүн дээр тор буулгах бөгөөд Гал, хүхэр болон
түлэх салхи тэдний аяганы хувь хишиг болох юм.

Дуулал 18:2 ЭЗЭН бол миний хад, миний цайз, миний аврагч, миний Бурхан,
миний хоргоддог хад минь, миний бамбай, миний авралын эвэр, миний
бэхлэлт юм.

Дуулал 18:14  Тэрээр  Өөрийн  сумнуудаа  нисгэн  бутрааж,  Аянга
цахилгаануудаа үй олноор цахиулж, тэднийг бут ниргэсэн.

Дуулал 18:17 Тэр намайг хүчит дайснаас минь болон намайг үзэн ядагчдаас
аварсан. Учир нь тэд миний хувьд дэндүү хүчтэй байв.

Дуулал 18:39 Та намайг тулалдаанд бэлтгэн хүч чадлаар зэвсэглэжээ. Миний
эсрэг босогчдыг миний доор Та оруулсан билээ.

Дуулал 18:45 Харь хүмүүс сульдан доройтож, Бат цайзуудаасаа чичрэн гарч
ирдэг.

Дуулал 18:48  Тэр  намайг  дайснуудаас  минь  авардаг. Намайг
эсэргүүцэгчдийн дээр Та намайг үнэхээр өргөдөг юм. Хүчирхийлэгчээс Та
намайг авардаг юм.

Дуулал 23:3  Тэр миний сэтгэлийг  сэргээдэг. Тэр Өөрийнхөө нэрийн төлөө
Зөвийн замаар намайг хөтөлдөг.

Дуулал 27:11  ЭЗЭН,  Өөрийн  замыг  надад  зааж,  Дайснуудын  минь  учир
намайг шулуун жимээр удирдаач.

Дуулал 31:15 Миний цаг хугацаа Таны гарт байна. Намайг дайснуудын минь
гараас болон Намайг хавчигчдаас авраач.

Дуулал 34:4  Би ЭЗЭНийг  хайсан бөгөөд Тэр надад хариулж, Бүх айдсаас
минь намайг аварсан.

Дуулал 34:7  ЭЗЭНий тэнгэр  элч  Түүнээс  эмээгчдийн  эргэн  тойронд байж,
Тэднийг авардаг.

Дуулал 34:13 Өөрийн хэлийг хорон муугаас, Өөрийн уруулыг худал хэлэхээс
сахин хамгаал.



Дуулал 34:17-19 Тэднийг хашхирахад ЭЗЭН сонсож,Бүх саад бэрхшээлээс нь
тэднийг авардаг. 18 ЭЗЭН эмтэрсэн зүрхтэй хүнд ойртон байдаг бөгөөд
Сүнсээрээ гэмшигчдийг авардаг. 19 Зөв шударга хүний зовлон зүдгүүр их
байдаг, Харин ЭЗЭН түүнийг тэр бүгдээс нь авардаг.

Дуулал 35:1-8 Давидын дуулал. ЭЗЭН, надтай тэмцэлдэгчидтэй тэмцэлдээч.
Надтай тулалдагчидтай  тулалдаач.  2  Халхавч,  бамбайгаа  барин Надад
туслахаар босооч. 3 Намайг мөрдөгчидтэй тулгарахаар жад, сүхээ сугал.
Миний  сэтгэлд  хандан  "Би  бол  чиний  аврал!"  гэж  хэл.  4  Миний  амийг
хайгчдыг  шившиг  болгож,  ичгүүрт  унагаагаач.  Миний  эсрэг  бузар  мууг
сэдэгчдийг  буцааж,  дорд  болгооч.  5  Тэднийг  ЭЗЭНий  тэнгэр  элчээр
туугдаж  буй,  Салхинд  хийсэх  будааны  хальс  мэт  болгооч.  6  ЭЗЭНий
тэнгэр элчээр тэднийг хөөлгөн Замыг нь харанхуй, халтиргаатай болгооч.
7 Учир нь ямар ч шалтгаангүйгээр тэд намайг барихаар тор тавьсан, Ямар
ч  шалтгаангүйгээр  тэд  миний  сүнсэнд  нүх  ухсан.  8  Түүнийг  мэдээгүй
байхад сүйрлийг түүнд ирүүлж, Өөрийнх нь нуусан тор өөрийг нь бариг.
Тэр л сүйрэлд түүнийг унагаагаач.

Дуулал 35:10  Миний бүх яснууд “ЭЗЭН, хэн тантай адил вэ? Хэн зүдэрсэн
хүнийг өөрөөс нь илүү хүчтэй нэгнээс, Мөн зүдэрсэн ба гачигдсан хүнийг
өөрөөс нь дээрэмддэг нэгнээс авардаг вэ?” гэх болно.

Дуулал 36:7-9 Бурхан аа! Таны энэрэл хайр хичнээн үнэтэй вэ! Хүмүүн Таны
жигүүрийн сүүдэр дор хоргоддог. 8 Тэд Таны өргөөн дэх баялгаар элбэг
хангалуун  байдаг. Та  тэднийг  Өөрийн  тааламжит  голоос  ундаалдаг. 9
Амийн эх булаг нь Танд бий. Таны гэрэл гэгээнд л бид гэрэл гэгээг хардаг.

Дуулал 37:5 Өөрийн замыг ЭЗЭНд даатга, Мөн Түүнд итгэж найд. Тэгвэл Тэр
биелүүлж өгнө.

Дуулал  37:23,24  Хүний алхмууд  ЭЗЭНээр тогтоогддог бөгөөд Түүний замд
Тэр  баярладаг. 24  Тэрээр  бүдрэвч,  газар  хөсөр  унахгүй.  Учир  ньЭЗЭН
Өөрийн гараар түүнийг түшдэг.

Дуулал  37:40  ЭЗЭН тэдэнд тусалж,  тэднийг  чөлөөлдөг. Тэд Түүний дотор
хоргоддог учраас Тэр тэднийг хорон муу хүнээс чөлөөлж, авардаг юм.

Дуулал  39:1 “Би хэлээрээ нүгэл үйлдэхгүйн тулд Өөрийн зам мөрийг сахих
болно. Хорон муу хүн миний өмнө байх зуурБи амаа хазаарлах болно” гэж
би хэлсэн.

Дуулал  41:4  Би  “ЭЗЭН,  намайг  нигүүлсээч. Би  Таны  эсрэг  нүгэл  үйлдсэн
учраас миний сэтгэлийг эдгээгээч” гэв.

Дуулал 42:5,11 Сэтгэл минь ээ, чи юунд цөхөрнө вэ? Яагаад чи миний дотор
үймүүлэгдэнэ вэ? Бурханд найд, Учир нь Түүний оршихуйн авралын төлөө
Би Түүнийг дахин магтах болно. 11 Сэтгэл минь ээ, чи юунд цөхөрнө вэ?
Яагаад  чи  миний  дотор  үймүүлэгдсэн  бэ? Бурханд  найд, Учир  нь  би
өөрийн туслагч болон өөрийн Бурханыг, Түүнийг л магтах болно. (Дуулал
43:5)

Дуулал  43:1  Бурхан,  намайг  зөвтгөж, Бурхангүй  үндэстний  эсрэг  миний



хэргийг дэмжээч. Хуурмаг, шударга бус хүнээс намайг авраач.
Дуулал 44:4 Бурхан, Та бол миний Хаан. Иаковд ялалтыг тушаагаач.
Дуулал 51:4 Таны эсрэг, зөвхөн Таны эсрэг би нүгэл үйлдэж, Таны мэлмийд

бузар мууг хийлээ. Тиймээс Та айлдахдаа зөвтсөн бөгөөдШүүх үедээ гэм
зэмгүй болой.

Дуулал  52:5  Харин Бурхан  чамайг  үүрд сөнөөнө.  Тэрээр  чамайг  авч  хаян
майхнаас чинь гаргаж, Амьдын газраас чамайг үндсээр чинь суга татан
хаяна. Села

Дуулал 54:7  Тэр  намайг  бүх  бэрхшээл  зовлонгоос  аварсан  бөгөөдБи
дайснуудаа нүдээрээ харсан билээ.

Дуулал 55:18 Надтай тэмцэлдэгч тэд олон учраасТэр сэтгэлийг минь миний
эсрэг буй тулалдаанаас амар тайвнаар аварна.

Дуулал 59:2 Гэм буруу үйлдэгчдээс намайг чөлөөлж, Цус урсгадаг хүмүүсээс
намайг авраач.

Дуулал 60:12  Бурханаар  дамжуулаад  бид  зоригтой  байх  бөгөөд  Бидний
өстнүүдийг гишгэчлэх нэгэн бол Тэр билээ.

Дуулал  63:11 Харин  хаан  Бурханы  дотор  баясна. Түүгээр  тангараглагчид
бүгд бахархан бахдана. Учир нь худал яригчдын амнууд таглагдсан байна.

Дуулал 66:3  Бурханд "Таны үйлс хичнээн сүрлэг вэ!  Таны хүчний агуутаас
дайснууд тань Таны өмнө зусардан бялдуучилна.

Дуулал 68:6  Бурхан  ганцаардагчид  зориулан  гэрийг  бий  болгодог. Тэрээр
хоригдогсдыг  сайн  сайхан  уруу  дагуулдаг  бөгөөд Зөвхөн  тэрслэгчид  л
хуурай хагарсан газарт оршин суудаг.

Дуулал 68:35 Бурхан, Өөрийн ариун газраас Та сүрдмээр байна. Израилийн
Бурхан Өөрөө хүмүүст хүч чадлыг өгдөг. Бурхан магтагдах болтугай!

Дуулал 70:1 Найрал дууны удирдаачид. Давидын дүулал. Дурсгалд. Бурхан,
намайг аврахаар яараач. ЭЗЭН, надад туслахаар хурдлаач.

Дуулал 71:4 Бурхан минь ээ, намайг хорон муу хүний гараас, Бурууг үйлдэгч
ба харгис хүний атгалтаас авраач.

Дуулал 71:13 Миний сүнсний дайснуудыг ичгүүрт унаган, сөнөөгөөч. Намайг
хорлохыг хүсэгчдийг доромжлол, ичгүүрээр нөмөргөөч.

Дуулал 72:12  Тэрээр  гачигдагчийг  тусламж  гуйн  хашхирахад  нь, Мөн
дарлагдагчийг болон туслагчгүй нэгнийг ч бас аварна.

Дуулал 76:12 Тэрээр ноёдын сүнсийг номхтгоно. Түүнээс дэлхийн хаад айдаг
юм.

Дуулал 79:9 Бидний авралын Бурхан, Өөрийн нэрийн алдрын төлөө бидэнд
туслаач. Өөрийн нэрийн төлөө биднийг аварч, бидний гэмийг уучлаач.

Дуулал  86:17  Намайг  үзэн  ядагчид  хараад  ичихийн  тулд Сайны  төлөөх
тэмдгийг  надад  үзүүлээч. Учир  нь  ЭЗЭН  Та  надад  туслан,  намайг
тайвшруулсан.

Дуулал  91:14,15  “Тэр  Намайг  хайрласан  учраас  Би  түүнийг  аварна. Тэр
Миний  нэрийг  мэдсэн  учраас  Би  түүнийг  өргөмжилнө. 15  Тэр  Намайг



дуудах бөгөөд Би түүнд хариулна. Саад бэрхшээлтэй үед Би түүнтэй хамт
байна. Би түүнийг аварч, хүндлэх болно.

Дуулал  92:11  Миний нүд дайснууд уруу минь харж, Миний чих миний эсрэг
босогч хорон муу хүмүүсийн тухай сонсдог.

Дуулал 103:10 Тэр бидний үйлдсэн нүглийн дагуу бидэнд хандаагүй, Бидний
гэм буруугийн дагуу бидэнд хариу өгөөгүй.

Дуулал  104:9  Тэднийг  газрыг  бүрхэхээр  буцаж  ирүүлэхгүйн  тулд, Тэднийг
халиулахгүйн тулд Та их усны хязгаарыг тогтоосон юм.

Дуулал 107:6 Тэгээд тэд зовлонгийнхоо дунд ЭЗЭНд хашхирсан. Тэр тэднийг
зовлон зүдгүүрээс нь аварсан.

Дуулал 118:10,12  Бүх  үндэстнүүд  намайг  бүсэлжээ.  ЭЗЭНий  нэрээр  би
тэднийг заавал бут цохино. 12  Тэд намайг зөгийнүүд мэт хүрээлсэн. Тэд
өргөст бутны дундах гал мэт унтарчээ. ЭЗЭНий нэрээр би тэднийг заавал
тасална.

Дуулал 121:7,8 ЭЗЭН чамайг бүх хор хөнөөлөөс сахин хамгаална. Тэр чиний
сэтгэлийг  сахина. 8  ЭЗЭН чиний  орох,  гарах  бүрийг Өдгөөгөөс  мөнхөд
сахин хамгаална.

Дуулал 138:3  Миний дуудсан өдөр Та надад хариулжээ. Та сэтгэлийг минь
хүчтэй болгон намайг зоригжуулсан.

Дуулал 140:1,4,5  Өө,  ЭЗЭН,  намайг  бузар  муу  хүмүүсээс  авраач. Намайг
хүчирхийлэгчдээс хамгаалаач. 4 Өө,  ЭЗЭН, намайг бузар муу хүмүүсийн
гараас  хамгаалаач. Миний  хөлийг  түлхэхээр  зорьсон Хүчирхийлэгчдээс
намайг хамгаалаач. 5 Бардам хүмүүс намайг хорлохоор урхи ба уяануудыг
тавьжээ. Тэд замын хажууд тор татсан. Тэд надад занга тавьсан. Села

Дуулал 142:6  Хашхирах  дууг  минь  анхаараач. Учир  нь  би  маш  дорд
болгогдсон байна. Намайг хавчигсдаас минь авраач. Учир нь тэд миний
хувьд хэт хүчтэй юм.

Дуулал 143:9  Өө,  ЭЗЭН, намайг дайснуудаас минь авраач. Би Таны дотор
хоргодно.

Дуулал  147:14  Тэр танай хил хязгаарт энх тайвныг тогтоодог. Тэр та нарыг
хамгийн сайн улаан буудайгаар хангадаг.

Дуулал 149:6-9 Тэдний аманд Бурханы дээд магтаалуудыг, Гарт нь хос иртэй
илд байлга. 7  Энэ нь үндэстнүүдээс  өшөө авчАрд түмнүүдийг  яллахын
тулд, 8  Тэдний  хаадыг  гинжээр  гинжилж  Ноёдыг  нь  төмөр  дөнгөөр
тушихын тулд, 9 Бичигдсэн шүүлтийг тэдэнд гүйцэтгэхийн тулд болой. Энэ
бол Түүний бүх бурханлаг хүмүүст хүндэтгэл юм. ЭЗЭНийг магтагтун!
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